
 

BAŞVURU-KABUL VE KAYIT 

(LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN) 

 

1-KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER 

Üniversitemizde bir Fakülte ya da yüksekokulda kendi imkanları ile (burssuz olarak) 

önlisans ya da lisans öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Ege 

Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (EGEYÖS) sonuçlarına göre 

yapılmaktadır. 

EGEYÖS, Ege Üniversitesinde önlisans/lisans düzeyinde kendi imkanları ile 

yükseköğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin girecekleri 

seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Ege Üniversitesi Rektörlüğünce yapılmaktadır. 

EGEYÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen 

öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri 

(yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri 

için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. 

 

 

EGEYÖS Başvuru Koşulları 

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

a) Yabancı uyruklu olanların, 

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen 

mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı 

ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” 

hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak 

adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadırYabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. 

vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, 

c) - 01/02/2013 tarihinden önce; yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. 

uyruklu öğrencilerden, orta öğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç 

yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğrenimlerinin (lise) tamamını 

KKTC dışındaki yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk 

okullarında tamamlayanlar dahil), 

- 01/02/2013 tarihinden sonra; yurtdışında öğrenime başlayan adayların 

ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı 

bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar 

dahil), 

d) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 

(lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 

tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim 

alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ya da sahip olacakların 

EGEYÖS sınavına başvuruları kabul edilmektedir. 

 



Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar 

 

(a) T.C. uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde 

bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınava sonuçlarına sahip olan ya da 

olacaklar hariç), 

(c) 9. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların (9. Maddenin “d” bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 

(d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) 

tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 

tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 

sınava sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç), 

(e) Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 9. maddenin 2-(b) 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul 

edilmez. 

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler 

 

EGEYÖS sınavına başvurmak isteyen adaylar, Üniversitemize gelmeden 

başvuru yapabilirler. Adayların ayrıca posta ya da kargo ile belge göndermelerine gerek 

yoktur. 

Başvurmak isteyen adayların, başvuru süresi içerisinde www.yos.ege.edu.tr web 

sayfamızdaki başvuru formunu doldurup sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.  

Formun doldurulmadan önce ilgili yılda ait EGEYÖS Kılavuzunun dikkatle 

incelenmesi gerekmektedir. 
 

Yerleştirme Süreci 

 

Adaylar, başvuru yapılan yıla ait EGEYÖS puanı ile tercih yapabilirler. EGEYÖS 

puan türleri olan Muhakeme puanı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda 

bulunan Sözel puana, Sayısal puanı YKS kılavuzunda bulunan Sayısal puanına ve Eşit 

Ağırlıklı puanı YKS kılavuzunda bulunan Eşit Ağırlıklı puanına karşılık olarak kabul edilir. 

Adaylar, tercih yapacakları programın puan türüne göre (Sayısal Puan, Eşit Ağırlıklı Puan ya 

da Muhakeme Puanı) ile tercih başvurusunda bulunacaklardır.  

Program tercihleri adaylar tarafından www.oidb.ege.edu.tr web sayfası üzerinden 

online yapılır. Tercih işlemleri sırasında aday, sisteme (başvuru sırasında oluşan) aday 

numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercih formunu doldurup tercih edeceği programları 

seçer.  

Yerleştirmeler, program bazında %20’lik ülke barajı esas alınarak önceden ilan 

edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

YKS kılavuzunda Dil puanı ile tercih edilebilen programlar için (İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim 

Tercümanlık programları ve Turizm Rehberliği vb.) EGEYÖS Sözel puanından 40 puan ve 

üzeri puan alanlar başvurabilir. Bu adaylar ayrıca Üniversitemizce yapılan Yabancı Dil 

Yeterlilik sınavından da başarılı olmak zorundadır.  

Ön lisans programları için ise puan türlerinin herhangi birinden 40 puan ve üzerinde 

puan alan öğrenciler başvurabilir. Söz konusu adayların, bu programlara 



yerleştirilebilmeleri için ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan Yabancı Dil 

Yeterlilik Sınavından da geçer not almaları gerekmektedir.   

Tercihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci 

kabul eden programlara (Spor Bilimleri Fakültesi ya da Devlet Türk Musikisi 

Konservatuarı’nın programlarına) yer veren adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi 

için EGEYÖS sınavının herhangi bir puan türünden 40 ve üzeri puan almış olması 

gerekmektedir. Söz konusu adaylar, özel yetenek sınavı için ayrıca ilgili 

Fakülte/Yüksekokul özel yetenek sınavı takvimini takip ederek, söz konusu okula şahsen 

başvurmalıdırlar. 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar dışındaki programlara ise 

EGEYÖS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması 

durumunda öncelikle orta öğretim başarı puanına, ikinci olarak tercih sırasına göre 

yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan 

aday tercih edilir. Adaylar yalnızca bir programa yerleştirilir. Adayın yetenek sınavına girip 

girmediğine bakılmaksızın yerleştirmeye ilk tercihinden başlanır. 

Herhangi bir programdaki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların 

dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer program 

kontenjanlarına aktarılmaz. 

Kendi imkanları ile okumak isteyen öğrenciler için Üniversitemize yapılacak 

yerleştirmelerde EGEYÖS DIŞINDA HİÇBİR SINAV SONUCU (Tawjihi, Al Shahada, 

GCE, Abitur, International Baccalaureat vb. ile SAT, ACT gibi) KABUL 

EDİLMEYECEKTİR. 

 

2- BURSLU ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER 

 

Üniversitemizde bir bölüme burslu olarak yerleştirilen adayların başvuru yapmalarına 

gerek yoktur. Bu adaylar sadece www.oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilen 

tarihlerde ve şekilde kayıt yaptırarak eğitimlerine başlayabilirler. 

 

KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Üniversitemizde bir bölüme yerleştirilen adaylar, www.oidb.ege.edu.tr web 

sayfasında ilan edilen tarihlerde ve şekilde kayıt yaptıracaklardır.  

 

Kayıt için gerekli evraklar şunlardır; 

 

1. YU (Yabancı Uyruklu) Kimlik Numarası; (Öğrenciler, YU numaralarını Emniyet 

Müdürlüklerinden ya da Nüfus Müdürlüklerinden kayıttan sonra alacak ve Üniversitemize 

bildireceklerdir) 

 

2. Lise Diploması ve lise transkripti (aslı), 

 

3. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi 
(Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi, Aday 

Türkiye dışında ise; Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi), 

 

4. Lise Denklik Belgesi (aslı), 

(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. 

Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak) 



 

5. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye’de Noter tarafından, 

yurtdışında Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır ), 

 

6. İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (Kısa dönemli öğrenim 

görecekler, Değişim programı ile gelen öğrenciler, Misafir öğrenciler, Özel öğrenciler, 

araştırmacılar ve asistanlar dışında kalan ve burslu ya da burssuz öğrenim amacıyla ilk kez 

Türkiye gelmiş bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet izni için Daire Başkanlığımıza 

ya da İzmir İl Göç İdaresine başvurabilirler. Her durumda bu belgenin hazırlanması en az 

bir ayı bulacaktır). 

 

7. 3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

8. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların 

Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi. 

 

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar 

ile mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi. 

 

10. Finansal Garanti Mektubu (Öğrencinin formu, kayıtlardan önce ilgili kişiye 

doldurtarak imzalatması ve bunu tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.) 

 

11. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na 

kayıtlanacak tüm adayların  Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya 

bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen 

Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.   

 

12. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme 

Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; -TC vatandaşı olması,  -Gemiadamları ve Kılavuz 

Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav 

Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları 

sağlamaları,  -Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 

Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı 

Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık 

Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."   

 

13. Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Uçak 

Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların; 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel 

oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) 

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak 

şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) 

 

14. Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na 

kayıtlanacak adayların, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğuna ilişkin sağlık 

raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak 

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda 

olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla 

fark olmadığına ilişkin sağlık raporu almaları gerekmektedir.    


